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QRX nr 4/95 
Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 
Box 173, 851 03  SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 

 

 
 

MÅNADENS KLUBBPROFIL 
 

Klubbprofil: SM3FXL, Gunnar Olsson 
Bor:  Hyreshus på Skönsbergsvägen 21 B, Sundsvall 
Ålder:  Strax 46 
Civilstånd:  Sambo med Gunilla 
Yrke:  Tekniker med livssynen ”- EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD” 

 
Här träffar vi den tekniske Gunnar, den ödmjuke radioamatören, den lugna analytiske 
personen som född i Luleå, uppväxt sedan 6 års ålder i Örnsköldsvik, som utvecklat 
teknik både teoretiskt och praktiskt. Gunnar är personen som vill förstå orsak och ver-
kan, i både stort och smått. 
 
Hur blev du radioamatör Gunnar? 

Det sitter väl kanske i arvsanlagen säger Gunnar och jag kan se i hans ansikte vad behagligt det 
utstrålar när han fortsätter.  Det finns ett fotografi av min framlidna biologiske far SM3BFN och på 
det fotot sitter jag i hans knä ca 2 år gammal och håller handen på telegrafinyckeln. Det var väl där 
det måhända började och under min uppväxt försökte min mor att tona ner tekniska experiment-
byggande till förmån för skolan, resultatet blev den tekniska skolningen. När jag kom i mopedål-
dern så gick det något lättare för mig att ”ta mig till jobbet” hos Arne Bylund på Öviks Radio & TV. 
Där jag fick lära mig TV-teknikerjobbet och allt vad det medförde samtidigt som skolan avklarades, 
så det fanns inga fritidsproblem säger Gunnar med ett leende. När det sedan 
var dags för militärtjänst så gjorde jag den utbildningsvis vid S3 i Boden 1970 
- 1972. Hösten 1971 blev jag radioamatör.  
 
Vad hände efter ”lumpartiden” Berätta...? 
I samband med min militärtjänstgöring startade jag min firma ”Telemans 
Larmcentral” i Övik. Som mest var vi 6 anställda. Till denna larmcentral knöts även avtal för fas-
tighetsjour. Det innebar att ca 2.500 lägenheter/fastigheter i Övik skulle ha servicejour på ett smi-
digt sätt. Efter en kort tid insåg jag att treskiftsarbete, speciellt nattskiften och jag, inte mådde bra 
tillsammans, med magproblem som följd. Jag sålde firman, som sedermera blev uppköpt och den 
drivs än idag som bevakningsföretag om än i annan form, berättar Gunnar. 
 
1973 blev det SRA i Luleå och 1976 när luften gick ur det planerade stålverk 80, ”bantades” SRA i 
Luleå och jag flyttade till SRA i Sundsvall. 1979 började jag på Televerket Radio, inledningsvis ar-
betade jag med att avveckla MRT-systemet inför det nya NMT nätets tillkomst i Norden. Tillsam-
mans med 8 personer var jag med i utvecklingen och introduktionen av MOBITEX, ersättningen för 
MRT. Dessutom har jag varit kommunikationsrådgivare för Landstingen, Samhällstjänsten och 
Företag för att idag arbeta med multimediagenerationen, vilket skulle kunna översättas med Mo-
torvägarnas kommunikation, morgondagens möjligheter säger Gunnar med glimten i ögat. 
 
Hur ser det ut i radiorummet ? 
Som du förstår går tekniken före antalet radio-QSO:n. Drygt 1000 QSO:n har det väl hunnit bli se-
dan 1971 mestadels på 80 och 40 meter CW, förutom 2 och 70 cm QSO:n. Jag har byggt en husbil 
som är inredd för amatörradio och den ska kompletteras med en modern kortvågsrigg. Min nuva-
rande är alltsedan starten en Sommerkamp FT 250. 
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Du är bl. a. aktiv inom brukshundsklubben också...  
Ja, jag och Gunilla har alltid tyckt om hundar och jag har bl.a. tävlat i ap-
portklassen samt haft och har några utställningshundar. SM för brukshun-
dar gick ju som bekant i Timrå i augusti och tack vare amatörradio, 
Sundsvalls radioamatörer och duktiga amatörradiokollegor bedrevs ar-
rangemanget förträffligt. Här kan man tala om ”hamspirit”. 
 

Ytterligare hobbyområden är musik, naturfotografering samt smärre videoproduktioner. 
  
Du är aktiv på travet också, på vilket sätt ?  
Jag har aldrig spelat på en häst, men däremot har jag fått varit med och projekte-
rat, byggt och utrustat Bergsåkers ITV anläggning som är av Broadcast Class, en 
investering på ca 2 milj kr. Totohallen och Restaurangen, Sveriges enda ljudan-
läggning där ljudet alltid ligger 3 - 4 dB över ”sorlet ” i byggnaderna. Bergsåker är 
idag Sveriges 2:a travbana till status, omsättning och teknik. 
 
Du har sett en del lyckliga personer då ? 
Ja, jag har sett både lycka och sorg. Här ger Gunnar en sinnesstämning från avigsidan eller baksi-
dan av den satsade kronan på travsport. 
Hur ser du som tekniker på klubbens framtid ? 
Nu blir det tyst en bra lång stund, svaret kan bli dels i nya påståenden, nya frågor, idéer och vis-
ioner säger Gunnar. Ta för dig, det som passar just Dig. 
 Är hobbyn intressant idag ? 
 För lite aktiviteter ?  
 Undersök sambandsbehovet för olika stora arrangemang, Vi ser ju från  Brukshundstävlingen i 

Timrå att enormt kunnande och kunskap finns. 
 Hobbyn är mycket bred, kanske inte bara avgörande hur många QSO:n som blir körda. 
 Folk är idag mer naturkära, dags för en field-day i någon form. 
 Rävjakter 
 Mer entusiasm kring ”bulletin-kvällarna” 
 Antenntestningar i olika former, databeräkningar. 
 INTERNET. Kunskapens Bank, där finns stora möjligheter att nå den kom-

mande yngre generationen. 
 En del talar och uttrycker sig kritiskt kring hobbyn. Se positivt, tala positivt, 

så ger sig det andra också även om det är jobbigt.  
 Vi är ju experter på vågutbredning, men även våra tankar, ord och handlingar är vågutbredning 

och vi alla runt omkring är duktiga mottagare.  
 Varför inte mer Vädersatelitmottagning. TV och Radio ”sprutar” ut prognoser varje timma dyg-

net runt. Vi har dessa möjligheter, att visa på för den oinvigde, oj vilken bred hobby vi har säger 
Gunnar där visionerna och tilltron till framtiden verkligen lyser i hans ansikte. 

 Vi måste bredda oss, vi kan inte tro att vi kan engagera dagens ungdomar om vi inte använder 
amatörradion också multimedialt. 

 
Har du fler framtidsvisioner Gunnar ? 
Människan bakom tekniken är oerhört viktigt, hela mitt liv har jag varit en sökare, 
funderar över tillkomst-sammankomst samt dess orsak och verkan. Hänsyn till om-
givningen och naturen. Ta hand om medmänniskan med människokärlek. Det mesta 
sitter faktiskt ihop.  

Så länge vi inte inser det, kommer vi att få ha det jobbigt, avslutar Gunnar. 
 

Vid pennan  
SM3FJF / Jörgen 

 

 

 

 

 


